DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 25N

Aquest any se celebren 60 anys de l’assassinat de les germanes Mirabal, data que commemora
el 25 de novembre com a dia internacional contra les violències envers les dones. Aquest any,
també, és un any que serà marcat per la COVID-19.

Aquesta malaltia i la seva gestió per intentar evitar a seva propagació, han provocat situacions
de confinament domiciliari en què les dones s’han sentit més indefenses que mai ja que han
patit agressions en silenci, sense possibilitat de sortir al carrer a demanar ajuda o suport. S’han
fet diferents iniciatives socials i institucionals però, malauradament, hi ha dones que han
seguit patint aquesta violència a l’espai que per altres persones és un dels espais més segurs,
la nostra llar.

No podem obviar l’esforç i feina que han fet molts serveis i entitats en condicions totalment
desconegudes anteriorment, de preocupació i incertesa. Agraïm des d’aquí la seva tasca i els
manifestem el nostre suport i reconeixement.

Cal fer esment que la crisi sanitària, econòmica i social esdevinguda arrel de la COVID-19 no ha
fet més que posar de manifest desigualtats i violències ja existents. Les dones han patit i ja
patien agressions psicològiques, assetjament i cosificació als carrers, diferències salarials,
violència econòmica, agressions físiques i assassinats pel fet de ser dones, pel fet de crèixer en
un sistema patriarcal que educa en estereotips de gènere on els rols assignats a homes i dones
incideixen en una desigualtat que vulnerabilitza dels dones i les violenta.

Les dones del districte de Sant Martí ens alcem un any més contra les violències masclistes i,
en aquest sentit, el Consell de les Dones del Districte va aprovar per unanimitat adherir-se al
manifest unitari en contra de les violències envers les dones, en la sessió del dia 11 de
novembre.

En aquest sentit, el districte de Sant Martí DECLARA:
1. Condemnar qualsevol acte de discriminació i/o violència envers les dones
2. Reconèixer la tasca feta durant aquest any, especialment complex, als diferents serveis
públics i entitats socials, en l’abordatge i prevenció de les violències masclistes, així
com l’acompanyament a les seves supervivents i familiars
3. Adherir-nos al manifest unitari de en commemoració del 25N, tal i com va acordar el
consell de dones del Districte de Sant Martí.
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